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PROTOKÓŁ KONTROLI 

problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej  

Spółdzielnia Inwalidów „ZUT”  

ul. Zacisze 17, 66-775 Zielona Góra 

w terminie od 21 do 28 listopada 2014 r. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r.  

Nr 127, poz. 721 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  

z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy 

upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 29) zespół kontrolny w 

składzie: 

 

Anna Bilińska – kierownik zespołu kontrolnego, zatrudniona na stanowisku Inspektora  

w Oddziale Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., legitymująca się dowodem osobistym nr (*), posiadająca 

upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 376-1/14 z dnia 17.11.2014 r. 

 

Marta Zatylna – członek zespołu kontrolnego, zatrudniona na stanowisku Inspektora  

w Oddziale Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., legitymująca się dowodem osobistym nr (*), posiadająca 

upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 346-2/14 z dnia 17.11.2014 r.  

(Załączniki nr 1 i 2) 

w terminie od 21 do 28 listopada 2014 r. przeprowadził kontrolę problemową w zakładzie 

pracy chronionej Spółdzielnia Inwalidów „ZUT”, ul. Zacisze 17, 66-775 Zielona Góra. 

 

Numer Identyfikacji Podatkowej 929-009-38-93 

Numer identyfikacyjny REGON 006095993 

Organem uprawnionym do reprezentowania podmiotu jest Zarząd, w którego skład wchodzi 

Pan Jan Obuchowicz - Prezes Zarządu; 

Pan Mariusz Maracz – Zastępca Prezesa Zarządu.  

Oświadczenie woli za Spółkę składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu  

i osoba przez zarząd do tego upoważniona (pełnomocnik).  

Pełnomocnikiem Spółki jest Pani Renata Dulska. Pełnomocnictwo w swym zakresie obejmuje 

reprezentowanie spółki w sprawach finansowych.  

Powyższe informacje wynikają z aktualnego odpisu z Rejestru Przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego numer KRS: 0000028977, stan na dzień 12.12.2014 r.  

 

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o następujące akty prawne:  

 art. 28 ust. 1 pkt 1-3, art. 30 ust. 3 i 3b oraz art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy z dnia  

27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.),  
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 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r.  

w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione  

do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013, poz. 29), 

 § 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r.  

w sprawie określania wzorów i informacji przedstawianych przez prowadzącego 

zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej oraz sposobu  

ich przedstawiania (Dz. U. z 2011 r. Nr 44, poz. 232),  

 § 2 i 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r.  

w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  

(Dz. U. z 2007 r. Nr 245, poz. 1810). 

Przedmiotem kontroli problemowej było stwierdzenie spełniania przez pracodawcę 

prowadzącego zakład pracy chronionej warunków i obowiązków określonych dla zakładów 

pracy chronionej wynikających z art. 28 ust. 1 pkt -3 oraz art. 33 ust. 1 lub 3 pkt 1 ustawy  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  

(t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 ze zm.).  

Kontrola obejmowała okres od 1 stycznia 2013 r. do 28 listopada 2014 r. Szczegółowej 

analizie poddano stan zatrudnienia w II półroczu 2013 r. (od 01 lipca 2013 r. do 31 grudnia 

2013 r.) oraz stan zatrudnienia w pierwszym dniu kontroli, tj. 21.11.2014 r. Ponadto 

sprawdzono:  

 przystosowanie obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez Spółdzielnię Inwalidów 

„ZUT” do przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także do potrzeb osób 

niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń 

higienicznosanitarnych i ciągów komunikacyjnych,  

 zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług 

rehabilitacyjnych,  

 utworzenie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 

prowadzenie ewidencji środków. 

Analiza dokumentów w sprawie nastąpiła w siedzibie podmiotu kontrolowanego w dniu 

21.12.2014 r.  

O rozpoczęciu kontroli podmiot kontrolowany został powiadomiony pismem Dyrektora 

Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.  

p. Katarzyny Jankowiak z dnia 10.11.2014 r., znak: PS-III.9514.15.2014.ABil działającego  

z upoważnienia Wojewody Lubuskiego.  

(Załącznik nr 3) 

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali: 

 Pan Jan Obuchowicz - Prezes Zarządu Spółdzielni; 

 Pani Renata Dulska - Pełnomocnik Spółdzielni.  

  

Zakład pracy chronionej Spółdzielnia Inwalidów „ZUT” Sp. z o. o. z siedzibą  

w Zielonej Górze, ul. Zacisze 17 prowadzi działalność gospodarczą na podstawie aktualnego 

odpisu z Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, 
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VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000028977, 

stan na dzień 12.12.2014 r. 

(Załącznik nr 4) 

Podmiot kontrolowany posiada status zakładu pracy chronionej nadany decyzją  

Nr C/00446 Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych z dnia 24.06.1992 r.  

  (Załącznik nr 5) 

Pracodawca oświadczył, iż prowadzi działalność gospodarczą w Zielonej Górze 

przy ul. Zacisze 17. Przedmiotem działalności zakładu jest produkcja form wtryskowych 

oraz narzędzi. Praca w Spółdzielni prowadzona jest w systemie dwuzmianowym 

w godzinach: 6:00 - 14:00 i 14:00 - 22:00, w porze nocnej na stanowisku portiera pracują 4 

osoby niepełnosprawne. 

 (Załącznik nr 6) 

Nieruchomość przy ul. Zacisze 17 w Zielonej Górze jest użytkowana przez Spółdzielnię 

Inwalidów „ZUT” na podstawie umowy użytkowania wieczystego i nieodpłatnego 

przeniesienia własności budynków potwierdzonej aktem notarialnym Repertorium A nr (*)  

z dnia (*) oraz Repertorium A nr (*) z dnia (*). 

Ponadto w aktach tut. Wydziału znajduje się odpis zwykły księgi wieczystej o numerze (*)  

z dnia 06.05.2010 r., w której zawarta jest informacja, iż właścicielem działki (*) usytuowanej 

przy ul. Zacisze 17 jest Spółdzielnia Inwalidów „ZUT” oraz odpis zwykły księgi wieczystej o 

numerze (*) z dnia 06.05.2010 r. dla działki nr (*) potwierdzający własność Spółdzielni.  

(Załącznik nr 7)  

 

Stan zatrudnienia w Spółdzielni Inwalidów „ZUT” w osobach i w przeliczeniu  

na pełny wymiar czasu pracy oraz osiągane wskaźniki zatrudnienia.  

 

W dniu kontroli w zakładzie było zatrudnionych 58 pracowników posiadających 

umowy o pracę, z czego 52 z nich to osoby z orzeczoną niepełnosprawnością: 34 osoby 

posiadały orzeczenia o  umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 18 osób legitymowało 

się orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.  

(Załącznik nr 8) 

Podczas czynności kontrolnych przeanalizowano umowy o pracę osób zatrudnionych  

w II półroczu 2013 r., orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a także zaświadczenia 

lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do pracy na danym stanowisku. W związku  

z powyższym stwierdzono, że wszystkie zatrudnione w Spółdzielni Inwalidów „ZUT”  

osoby niepełnosprawne posiadały ważne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności 

oraz zaświadczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na danym 

stanowisku. Pracodawca oświadczył, że w 2013 r. pracownicy nie korzystali z urlopów 

bezpłatnych oraz wychowawczych.  

(Załącznik nr 9 i 10) 

 

 

 

Zatrudnienie w poszczególnych miesiącach II półrocza 2013 r. odzwierciedla poniższe 

zestawienie:  
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Pracodawca posiadający status zakładu pracy chronionej powinien w myśl art. 28 ust. 

1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej (…) zatrudniać nie mniej niż 25 pracowników  

w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągać wskaźniki zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych co najmniej 50% (Wskaźnik 1 w tabeli), w tym co najmniej 20% ogółu 

zatrudnionych stanowią osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności (Wskaźnik 2 w tabeli), lub 30% osób niewidomych lub psychicznie 

chorych albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego 

stopnia niepełnosprawności. 

Powyższych obliczeń dokonano w siedzibie tut. Wydziału na podstawie przekazanych w dniu 

kontroli wykazów od pracodawcy, które zostały zweryfikowane przez kontrolerów podczas 

analizy dokumentów zatrudnionych i zwolnionych pracowników zakładu. Odstąpiono  

od wyliczenia wskaźnika 3, ze względu na spełnione wymagania dotyczące wysokości 

wskaźników 1 i 2.   

(Załącznik nr 11 i 12) 

Na podstawie analizy danych z informacji INF-W za II półrocze 2013 r. oraz kontroli 

ważności orzeczeń o stopniu niepełnosprawności i umów o pracę znajdujących się w aktach 

osobowych pracowników stwierdzono, iż w kontrolowanym okresie pod względem 

formalnym spełniony był warunek zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 

50% osób niepełnosprawnych, w tym co najmniej 20% ogółu zatrudnionych stanowiły osoby 

zaliczane do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.  

Jednakże stwierdzono nieznaczne różnice w wyliczeniach wskaźników w stosunku  

do wyliczeń zespołu kontrolnego.  

 (Załącznik nr 13) 

Rozbieżność została spowodowana tym, iż pracodawca wyliczając stan zatrudnienia  

w miesiącach lipiec, sierpień, wrzesień 2013 r. wliczył p. (*) do grupy osób 

niepełnosprawnych z lekkim stopniem niepełnosprawności. Natomiast zespół kontrolny  

po zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą pracownika uznał, iż w badanym okresie 

legitymował się on orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, ponieważ 

stopień niepełnosprawności ustalony został w dniu  28.06.2013 r. Z kolei w sytuacji 

dotyczącej p. (*), zespół kontrolny uznał, iż w badanym okresie II półrocza 2013 r. osoba  

ta legitymowała się nieprzerwanie lekkim stopniem niepełnosprawności, ponieważ jak 

ogółem
niepełnosp

rawni
znaczny

umiarkow

any
lekki ogółem

niepełnosp

rawni
znaczny

umiarkow

any
lekki

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

20 90,22% 54,21%

56,42 51,42 0 32,42 19 54,32 49,32 0 30,32 19 90,80% 55,82%

53,87%

57,43 52 0 32 20 55,54 50,11 0 30,11

56,36 50,36 0 30,36 20 89,35%58 52 0 32 20

20 89,41% 54,12%

58,63 52,63 0 32,63 20 56,84 50,84 0 30,84 20 89,44% 54,25%

53,87%

58,42 52,42 0 32,42 20 56,67 50,67 0 30,67

56,36 50,36 0 30,36 20 89,35%

Miesiąc
Osoby Etaty

Wsk 1 Wsk 2

58 52 0 32 20
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wynika z orzeczenia ustalony stopień niepełnosprawności datuje się od 13.10.2010 r. 

Pracodawca w miesiącu wrześniu wliczył pracownika do stanu osób pełnosprawnych.  

Odnotowane rozbieżności nie miały negatywnego skutku w zakresie spełniania 

przez pracodawcę wymogów dotyczących utrzymywania odpowiedniej dla zakładu pracy 

chronionej struktury zatrudnienia. 

Zespół kontrolny stwierdził, iż pracodawca spełnia wymogi dla prowadzących zakład pracy 

chronionej wynikające z art. 28 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy o rehabilitacji (…). 

 

Przystosowanie obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład do przepisów 

i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także do potrzeb osób niepełnosprawnych  

w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higienicznosanitarnych  

i ciągów komunikacyjnych.  

 

Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji (…) 

obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy 

chronionej odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniają 

potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń 

higienicznosanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności  

do nich.  

Zgodnie z art. 28 ust. 2 okoliczności, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy  

o rehabilitacji (…) stwierdza na wniosek pracodawcy Państwowa Inspekcja Pracy. Zespół 

kontrolny potwierdził, iż pracodawca posiada wymagane decyzje Państwowej Inspekcji Pracy 

na użytkowane obiekty i pomieszczenia.  

Dla obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez Spółdzielnię Inwalidów „ZUT”  

w Zielonej Górze przy ul. Zacisze 17 zostało wydane postanowienie Państwowej Inspekcji 

Pracy z dnia 12.05.1992 r. Nr 32/PIP/AH/1992 potwierdzające spełnianie przez Spółdzielnię 

wymogów stawianym zakładom pracy chronionej przez ustawodawcę (dokumentacja 

dostępna w aktach tut. Wydziału). 

Ponadto pracodawca przedstawił protokół z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy z dnia  

10.01.2013 r. Celem kontroli było sprawdzenie przestrzegania przepisów z zakresu prawnej 

ochrony pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy przy zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych. Kontrolą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przystosowania 

do potrzeb osób niepełnosprawnych użytkowanych obiektów i pomieszczeń objęto 

pomieszczenia produkcyjne usytuowane w Zielonej Górze przy ul. Zacisze 17. 

Pracodawca zapewnił pracownikom pomieszczenia higienicznosanitarne, w tym 

pomieszczenie higienicznosanitarne przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych  

o parametrach zgodnych z przepisami technicznobudowlanymi. Główne pomieszczenia 

produkcyjne (hala ślusarni, szlifierni, obróbki skrawaniem, obróbki wstępnej) spełniają 

wymagania pod względem wysokości, powierzchni i kubatury w zależności od wykonywanej 

technologii, rodzaju prac, liczby pracowników i czasu ich przebywania. Pomieszczenia pracy 

w części produkcyjnej są przystosowane dla osób niepełnosprawnych (stosownie  

do wymagań dotyczących poszczególnych grup niepełnosprawności osób) zatrudnionych  

w spółdzielni. Nie wniesiono uwag do organizacji i wyposażenia stanowisk pracy  

w Spółdzielni, biorąc pod uwagę potrzeby zatrudnionych tam osób niepełnosprawnych. 
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 (Załącznik nr 14) 

W dniu 21.11.2014 r. zespół kontrolny przeprowadził oględziny obiektów i pomieszczeń  

w siedzibie firmy w Zielonej Górze przy ul. Zacisze 17.  

Wizytacji dokonano w pomieszczeniach administracyjno-biurowych, gabinecie pielęgniarki, 

narzędziowni, warsztacie, izbie pomiarów, polerni, kotłowni, szatni, natryskach, jadalni, 

toaletach. W oględzinach uczestniczył pani Jan Obuchowicz, który zapoznał się  

ze sporządzonym na miejscu protokołem oględzin.  

(Załącznik nr 15)  

 

Zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług 

rehabilitacyjnych.  

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji (…) pracodawca legitymujący 

się statusem zakładu pracy chronionej zobowiązany jest do zapewnienia zatrudnionym 

osobom niepełnosprawnym doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług 

rehabilitacyjnych.  

Doraźną opiekę medyczną nad niepełnosprawnymi pracownikami Spółdzielni Inwalidów 

„ZUT” sprawują: 

- pielęgniarka p. (*) zatrudniona na podstawie umowy o pracę z dnia (*) na czas 

nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy. W dniu (*) zostało podpisane 

porozumienie zmieniające wymiar etatu pielęgniarki, która z dniem (*) pełni swoje 

obowiązki na ½ etatu. Pielęgniarka posiada prawo wykonywania zawodu nr (*). 

- lekarz ambulatorium p. (*) zatrudniony na podstawie umowy o pracę  

w dniu (*)  na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy. Lekarz posiada 

prawo wykonywania zawodu lekarza nr (*).   

 (Załącznik nr 16 i 17) 

Zgodnie z oświadczeniem pracodawcy doraźna opieka medyczna osobom niepełnosprawnym 

w Spółdzielni Inwalidów „ZUT” w Zielonej Górze jest zapewniana w następujący sposób: 

- godz. 6.00 -9.00 - lekarz (*), 

- godz. 9.00 -12.30 - pielęgniarka (*), 

- godz. 14.00 -18.00 - lekarz (*). 

W pozostałych godzinach /18-00-22.00/ stosowany jest dyżur telefoniczny. 

 (Załącznik nr 18) 

Pracodawca nie przedstawił dokumentów potwierdzających objęcie medyczną opieką 

doraźną osób niepełnosprawnych pracujących w porze nocnej na stanowisku portiera. 

Po analizie przedstawionych dokumentów uznano, iż doraźną opieką medyczną objęci 

są pracownicy zatrudnieni w Spółdzielni w godzinach od 6
00

 do 18
00

. Fakt pełnienia dyżuru 

telefonicznego personelu medycznego zatrudnionego w Spółdzielni nie ma oparcia  

w stosownych dokumentach lub zapisach w umowach. W związku z powyższym nie można 

uznać, iż została zapewniona opieka doraźna w porze 18
00 

- 6
00

. 

Z informacji otrzymanej od pani (*) wynika, iż w ramach swoich obowiązków w 2013 

r. udzieliła pomocy doraźnej 40 osobom zatrudnionym w Spółdzielni.   

(Załącznik nr 19) 



7 
 

Natomiast specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne zapewnione 

są przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Lekarska Zdrowie z siedzibą 

w Zielonej Górze przy ul. Fabrycznej 3a, wpisany do rejestru podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą Nr księgi 000000004231.  

Pracodawca przedłożył umowę nr 8/99 zawartą w dniu 14.01.1999 r. pomiędzy 

Spółdzielnią Inwalidów ZUT, przy ul. Zacisze 17 w Zielonej Górze, a Przedsiębiorstwem 

„MUSI” S.A. w Zielonej Górze przy ul. Fabrycznej 23a. W dniu 29.11.2002 r. wprowadzono 

zmiany w umowie nr 8/99 aneksem nr 3/2002 dotyczące nazwy „Zleceniobiorcy” jako strony 

umowy, które brzmi: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Lekarska 

Zdrowie (…). Z w/w umowy wynika, iż jest zapewniona specjalistyczna opieka medyczna 

(m.in. okulisty, laryngologa, ginekologa, neurologa, dermatologa, reumatologa oraz ortopedy) 

oraz usługi rehabilitacyjne dla pracowników zatrudnionych w Spółdzielni Inwalidów ZUT  

w Zielonej Górze.  

Zespół kontrolerów dokonał weryfikacji zgodności zapisów zawartych w załączniku nr 1  

do umowy w punkcie II, podpunkt 2 i 4 - dotyczący porad lekarzy specjalistów oraz podpunkt 

5 -  dotyczący rehabilitacji leczniczej z zapisami w Księdze Rejestrowej prowadzonej 

w systemie RPWDL (https://rpwdl.csioz.gov.pl/). Według danych zawartych w Księdze 

Rejestrowej, NZOZ Przychodnia Lekarska Zdrowie z siedzibą w Zielonej Górze  

przy ul. Fabrycznej 23a dysponuje poradniami: lekarza POZ, pielęgniarki środowiskowo-

rodzinnej, pediatryczną, medycyny pracy, neurologiczną, reumatologiczną, chirurgii 

urazowo-ortopedycznej, otolaryngologiczną, ambulatorium ogólnym, pracownią diagnostyki 

laboratoryjnej, punktem szczepień, gabinetem diagnostyczno-zabiegowym. W Księdze 

Rejestrowej brak zapisów o poradniach specjalistycznych wymienionych w załączniku  

do umowy tj. okulistyczna, ginekologiczna, dermatologiczna, stomatologiczna  

oraz  o świadczeniu usług rehabilitacji leczniczej.  

W załączonym, do opisanej wyżej umowy, piśmie kierownika NZOZ Przychodni Lekarskiej 

Zdrowie lek. med. (*), z datą wpływu do Spółdzielni 15.11.2010 r., zawarta jest informacja,  

iż Przychodnia podpisała umowy na porady specjalistyczne z zewnętrznymi podmiotami 

medycznymi w Zielonej Górze tj. Gabinet Okulistyczny dr (*), ul. Fabryczna 23 a, Gabinet 

Ginekologiczny dr. (*), ul. Agrestowa 87, Zakład Rehabilitacji, Osiedle Kaszubskie 10, 

laboratorium „Medica”, ul. Kupiecka oraz „Synevo”ul. Lisowskiego 1-3.  

W odniesieniu do zapisu art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji (…), który zobowiązuje 

pracodawcę między innymi do zapewnienia usług rehabilitacyjnych, zespół kontrolny 

zweryfikował dane podmiotu medycznego mającego świadczyć usługi rehabilitacyjne  

w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Zakład Rehabilitacji, Osiedle 

Kaszubskie 10 nie figuruje w/w rejestrze.  

 (Załącznik nr 20) 

Ze względu na stwierdzone rozbieżności pomiędzy zapisami w umowie nr 8/99 z dnia 

14.01.1999 r. a wpisem w Księdze Rejestrowej dotyczącym NZOZ Przychodnia Lekarska 

Zdrowie oraz nieaktualnymi danymi dotyczącymi Zakładu Rehabilitacji, Osiedle Kaszubskie 

10 zasadna jest aktualizacja zawartej umowy na świadczenie opieki specjalistycznej oraz 

usług rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych pracowników Spółdzielni.  

 



8 
 

Utworzenie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 

oraz regulaminu ZFRON, prowadzenie ewidencji środków tego funduszu.  

 

Zgodnie z art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji (…) pracodawca prowadzący 

zakład pracy chronionej jest obowiązany do utworzenia zakładowego funduszu rehabilitacji 

osób niepełnosprawnych oraz prowadzenia ewidencji środków funduszu rehabilitacji.  

Zespół kontrolny stwierdził, iż pracodawca utworzył zakładowy funduszu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych, prowadzi rozliczeniowy rachunek bankowy utworzony dla środków tego 

funduszu oraz prowadzi ewidencję jego środków. Pracodawca przedstawił zestawienie stanów 

i obrotów kont zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres  

od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 

 (Załącznik nr 21) 

Ponadto zespół kontrolny otrzymał oświadczenie, z którego wynika, że w 2013 r. w ramach 

środków ZFRON zrealizowano 1 indywidualny program rehabilitacji, natomiast z pomocy 

indywidualnej skorzystało 49 osób.  

(Załącznik nr 22) 

Pracodawca utworzył regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 

w oparciu o nieaktualne akty prawne. Ponadto od ustalenia treści regulaminu w 2005 r. 

wszelkie do niego zmiany wprowadzane są aneksami lub postanowieniami – sporządzono  

16 takich dokumentów. Tak duża liczba aneksów i postanowień stwarza trudności  

w odczytaniu aktualnie obowiązujących zapisów tegoż regulaminu.  

Ponadto w postanowieniu nr 7/2012 w sprawie zmian w regulaminie gospodarowania 

zakładowym funduszem rehabilitacji inwalidów wprowadzono zmianę polegającą  

na wykreśleniu w § 6 podpunktu o brzmieniu: „z którymi zatrudnienie w zakładzie ustało  

na skutek przejścia na emeryturę lub rentę”. Zapis zawężający adresatów pomocy jest 

niezgodny z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 19 grudnia 2007 r. (t.j. Dz. U. 2013.1300 ze zm.), które określa generalne uprawnienia 

do pomocy i w § 3 wskazuje konkretne grupy osób uprawnionych do tej pomocy. Natomiast 

zakres pomocy udzielanej jednej z grup adresatów tj. „niepracujący byli pracownicy zakładu” 

jest doprecyzowany w § 7 cytowanego rozporządzenia. 

 (Załącznik nr 23) 

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w księdze kontroli pod numerem 42. 

 

W myśl § 15 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy 

upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 29) protokół kontroli  

i każdą stronę protokołu podpisują kontrolujący i kierownik podmiotu kontrolowanego. 

Kierownik podmiotu kontrolowanego może zgłosić, przed podpisaniem protokołu kontroli, 

umotywowane zastrzeżenia, co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się  

na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.  

Zgodnie z § 16 ust. 1-3 ww. rozporządzenia kierownik podmiotu kontrolowanego 

może odmówić podpisania protokołu kontroli. Odmowa podpisania protokołu kontroli 
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przez kierownika podmiotu kontrolowanego nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu 

przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.  

 

Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:  

1. Spółdzielnie Inwalidów „ZUT”, ul. Zacisze 17, 65-775 Zielona Góra- zakład pracy 

chronionej,  

2. Oddział Rynku Pracy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.  

 

Podpis osoby upoważnionej:        Osoby kontrolujące: 

 

 Jan Obuchowicz                                  Anna Bilińska  

 Prezes Zarządu 

           Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej 

 

Marta Zatylna  

 

Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej 

 

 

Zielona Góra, dnia 21.12.2014 r .               Gorzów Wlkp., dnia 17.12.2014 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) – Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 

do informacji publicznej (t. j. Dz.U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.) 

 


